
 

 

Philips 2500 series
Ατμοσίδερο

Σύστημα διακοπής σταξίματος 

(dripstop)

Διπλό σύστημα προστασίας 
από άλατα

GC2528
Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Μεγαλύτερης διάρκειας απόδοση ατμού
Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού και ένα σίδερο που δεν 

παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 95 γρ., ισχύ 2100 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και 

διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το πρακτικό αυτό σίδερο αποτελεί διαχρονική 

αξία!

Άνετο σιδέρωμα
• Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στην πολύ μεγάλη δεξαμενή νερού 300 ml
• Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Η διπλή ενεργή προστασία εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Smooth gliding
• Non-stick soleplate coating

Αφαιρεί εύκολα τις τσακίσεις
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί ζάρες από υφάσματα που κρέμονται



 Διπλή προστασία από τα άλατα

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα 
άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη 
συσσώρευσή τους μέσω ταμπλετών κατά των 
αλάτων και μιας εύχρηστης λειτουργίας 
καθαρισμού αλάτων.

Δοχείο νερού 300ml

Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στη μεγάλη 
δεξαμενή νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να 
σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.

Χρήση και με νερό βρύσης
Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό 
βρύσης

Non-stick soleplate

The soleplate of your Philips iron is coated with a 
special non-stick layer for good gliding performance 
on all fabrics.

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.

Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη 
λειτουργία ατμού, για την αφαίρεση τσακίσεων 
από κρεμασμένα ρούχα.
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Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
• Ρεύμα: 2100
• Συχνότητα: 50-60
• Βάρος προϊόντος: 1,2
• Τάση: 220 - 240
• Χειριστήριο: Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας, 
Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού

• Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Ειδική εσοχή
• Γρήγορη προθέρμανση
• Διαστάσεις προϊόντος: 29,5 x 11,6 x 19,5

Γλιστράει εύκολα
• Πλάκα: Αντικολλητική πλάκα

Άνετο σιδέρωμα
• Μήκος καλωδίου: 2 m
• Επιπλέον άνεση: Ελευθερία καλωδίου 360 
μοιρών

• Προστασία κατά των αλάτων: Διπλή προστασία 
από τα άλατα

• Ασφαλής χρήση: Υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα 
ελέγχου σε περίπτωση πτώσης

• Χρήση και με νερό βρύσης

Απομάκρυνση ζαρών
• Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
• Συνεχής παροχή ατμού: Έως και 32 γρ/λεπτό
• Ψεκασμός
• Φτάνει στα δύσκολα σημεία: Μυτερή άκρη
• Βολή ατμού: Έως και 95 γρ/λεπτό
•

Ημερομηνία έκδοσης 
2022-06-18

Έκδοση: 1.0.1

EAN: 08 71010 32960 10

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Χαρακτηριστικά
Ατμοσίδερο
Σύστημα διακοπής σταξίματος (dripstop) Διπλό σύστημα προστασίας από άλατα

http://www.philips.com

